
                                                   
   

 

  PROPOSTA DE RECOL·LOCACIÓ DEL PERSONAL AFECTAT PEL 

TANCAMENT DE LA MODEL I CO BCN 1 

 

1.- Elaboració d’un rànquing del personal de la Model i del CO Bcn1, diferenciat per 

cada lloc de treball, i que estarà únicament basat en el treball desenvolupat en 

cada cos, a centres penitenciaris.  

Les particularitats que puguin sorgir en relació a cossos o situacions singulars es 

tractarien en les properes reunions. 

Dins d’aquest rànquing s’inclourà, també, el personal de l’ASSEP afectat pel 

tancament dels dos centres.  

Aquest rànquing estarà encapçalat primer pel personal que tingui destinació definitiva 

als centres, després pel què estigui ocupant un lloc en ocupació provisional, a 

continuació pel què estigui ocupant un lloc en comissió de serveis i, per últim, pel 

personal interí i el nomenat en encàrrec en funcions. 

2.- Increment de la dotació prevista per els centres de Dones i CO Bcn2.  Com 

a mínim l’increment de dotació hauria de ser:  

CP DONES: 

  Llocs Comandament Llocs base 

INTERIOR 15 32 

OFICINES 4 11 

REHABILITACIÓ 3 15 

 

CO BCN 2: 

 Llocs Comandament Llocs base 

INTERIOR 2 16 

OFICINES 0 8 

REHABILITACIÓ 1 12 

 

En base al rànquing ja elaborat, oferiment directe d’aquests llocs al personal de la 

Model i CO Bcn1, des del ben entès que només podran optar a ocupar idèntic lloc de 

treball que el que ocupen en l’actualitat. 

En aquest oferiment s’inclouran també els llocs ocupats actualment en Comissió de 

Serveis, Encàrrec en Funcions i per interins. 



                                                   

3.- Oferiment al personal de Model i CO Bcn1 de les places de centres situats 

a comarques.  

En aquest oferiment s’inclouran també els llocs  que actualment es troben ocupats per 

interins i comissions de servei.  

La forma d’ocupació serà definitiva i els treballadors del cos de tècnics 

especialistes podran escollir qualsevol lloc de treball. 

4.- Oferiment a tot el personal sense excepció, inclús els que no van participar 

en l’últim concurs de trasllats, de les places restants de centres situats a 

comarques.  

En aquest oferiment s’inclouran també els llocs que actualment es troben ocupats per 

interins i comissions de serveis.  

La forma d’ocupació serà via comissió de serveis.  

També s’oferiran en encàrrec en funcions els llocs de treball de comandament 

intermedi. però en aquest cas només el de nova creació. 

Per a l’accés a aquests llocs es farà servir, en ambdós casos, el criteri del treball 

desenvolupat en els respectius cossos, a centres penitenciaris, amb les matisacions 

esmentades a l’apartat 1.   

5.- Elecció lliure de centre, lloc de treball i horari per part de la resta de personal 

definitiu de la Model i del CO Bcn1 encara no recol·locat. En base al que sol·licitin els 

interessats, l’Administració adequarà el seu mapa proposat de distribució de places 

per adequar-lo  a aquestes peticions. La forma d’ocupació serà definitiva. 

6.- El criteri per a la recol·locació dels treballadors interins del cos de tècnics 

especialistes desplaçats dels centres de la Model, del CO BCN 1, CO BCN 2 i CP Dones, 

serà el que actualment regeix la borsa de treball, el d’antiguitat en el cos. La seva 

assignació es farà en un nou Acte Públic on hi participaran la totalitat dels interins 

d’aquest cos assignats als diferents centres penitenciaris  
 

Un cop fetes les noves assignacions aquestes tindran caràcter estructural i tos els 

interins, excepte aquells que cobreixin un lloc per substitució, tindran nomenaments 

sense data fi. 

 

7.- El criteri per a la recol·locació dels treballadors interins de rehabilitació desplaçats 

dels centres de la Model, del CO BCN 1, CO BCN 2 i CP Dones, serà el d’antiguitat en 

els respectius cossos i a centres penitenciaris, i la seva assignació es farà en un Acte 

Públic d’idèntiques característiques que el previst per els interins de règim interior, 

en el que hi participaran els interins de rehabilitació desplaçats d’aquests centres, 

així com els de d’altres centres, en el hipotètic cas que també es produís algun  

cessament.   

 

 



                                                   

 

L’assignació es farà a d’altres llocs similars dins d’un radi de 40 kms. 

 

Un cop fetes les noves assignacions aquestes tindran caràcter estructural i tos els 

interins, excepte aquells que cobreixin un lloc per substitució, tindran nomenaments 

sense data fi. 

 

8.- En cas que l’assignació dels actuals comandaments intermedis definitius dels 

centres de la Model i el CO BCN 1 als nous llocs de treball, suposi l’ocupació de llocs 

ara ocupats en encàrrec en funcions o en comissió de serveis, els funcionaris 

desplaçats seran recol·locats, si així ho desitgen, en altres llocs similars dins d’un 

radi de 40 kms.  

 

 

 

 
 

 
 

 
       


